
3317 م.ك. مج1

فقه + لغةالموضوع3317 م.ك. مج1مخطوط رقم

كشف الظالم عن معنى السالمالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

1 ـ 22عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3317 م.ك. مج2

سياسةالموضوع3317 م.ك. مج2مخطوط رقم

نقض الطالب لزغل المناصبالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

23 ـ 51عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3317 م.ك. مج3

فقه + طبالموضوع3317 م.ك. مج3مخطوط رقم

رفع المالمة عما قيل في الحجامةالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

52 ـ 66عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3302_3370=47/3317/3317 3جم .ك.م.htm [23/03/2011 02:38:08 م]



3317 م.ك. مج4

حديثالموضوع3317 م.ك. مج4مخطوط رقم

االربعون حديثا من االبدالالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

67 ـ 78عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3317 م.ك. مج5

حديثالموضوع3317 م.ك. مج5مخطوط رقم

االربعون حديثا من الموافقاتالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

78 ـ 88عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3317 م.ك. مج6

عقائدالموضوع3317 م.ك. مج6مخطوط رقم

جواب السؤال عن احكام الدجالالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

89 ـ 92عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3317 م.ك. مج7

أدعيةالموضوع3317 م.ك. مج7مخطوط رقم

تكميل الوعاء لكيفية الدعاءالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

92 ـ 102عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3317 م.ك. مج8

فضائلالموضوع3317 م.ك. مج8مخطوط رقم

التزام ما اليلزم فيما ورد في ماء زمزمالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

102 ـ 106عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3302_3370=47/3317/3317 8جم .ك.م.htm [23/03/2011 02:38:09 م]



3317 م.ك. مج9

فقهالموضوع3317 م.ك. مج9مخطوط رقم

فض الخواتم فيما قيل في الوالئمالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

107 ـ 122عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3317 م.ك. مج10

فقهالموضوع3317 م.ك. مج10مخطوط رقم

تأييد االنكار التيان الطيور ونحوها في االوكارالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

124 ـ 125عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3317 م.ك. مج11

ـالموضوع3317 م.ك. مج11مخطوط رقم

ضوء السراج فيما قيل في النساجالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

126 ـ 130عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3317 م.ك. مج12

تراجم + تاريخالموضوع3317 م.ك. مج12مخطوط رقم

اعالم الورى بمن ولي نائبا من االتراك بدمشق الشام الكبرىالعنوان

ابن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 ) هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

131 ـ 179عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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